
 

ي 
وس كورونا المستجد والعنف الجنسي والجنسان   فير

 توصيات مخصصة للجمعيات األعضاء باإلتحاد الدولي لتنظيم األرسة
 

ي 
ي تشمل العنف الجسدي الصحة العامةمن قضايا  انتهاك لحقوق اإلنسان وقضيةهو  العنف الجنسي والجنسان 

 ،واالقتصادي ،والجنسي  ،الت 
ي ذلك التهديد، واإلكراه، 

، بما ف   إلناث. ا وختانوالزواج القرسي المبكر،  وزواج األطفالوالنفسي
 

 
م اإل  ي بإنهاء العنف الجنسي  والجمعيات األعضاءتحاد الدولي لتنظيم األرسة يلت  

من ممارسة  وتمكير  األفراد الصمود من خالل البناء عىل  والجنسان 
ي 
ة ف  ي اتخاذ خيارات حرة ومستنتر

 عنما يتعلق بحياتهم الجنسية ورفاههم،  حقهم ف 
ً
ي العنف الجنسي  بعيدا

. لهذا السبب، من المهم فهم والجنسان 

وس كورونا المستجد جائحة ومعالجة تأثتر  ي عىل فتر
رين من  ،العنف الجنسي والجنسان  العنف الجنسي وبالتالي ضمان حماية حقوق األفراد المتض 

ي 
ي ذلك خالل والجنسان 

وس كورونا المستجد  جائحة حماية كاملة، بما ف   فتر
 
 ز عىل الناجير  هو إطار عمل رئيسي لعملنا. . إن النهج الذي يرك

 ول فيروس كورونا المستجدح
وس كورونا المستجد أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية  ي  ةجائحة عالميفتر

ي 2020مارس  11ف 
. جاء هذا اإلعالن بعد أن تم تصنيف تفس 

وس كورونا المستجد ف ي  منظمة الصحة العالميةرسمًيا عىل أنه حالة طارئة للصحة العامة ذات االهتمام الدولي من تر
. منذ أن تم 2020يناير  30ف 

ي 
ي  2019ديسمتر  31اإلبالغ عن الحالة األول ف  ي مدينة ووهان، مقاطعة هونر

ي جميع أنحاء العالم، مما أث الصينية، ف 
وس برسعة ف  عىل  ر انترس  الفتر

 معظم البلدان واألقاليم. 
 

ي  
وسات التاجية لدى البرس  تسبب التهابات الجهاز التنفسي الت  ا لمنظمة الصحة العالمية، من المعروف أن الفتر

ً
د إل األمراض    تتفاوت بير  وفق نزالت التر

ق األوسط التنفسية ) وس كورونا ال  ومتالزمة اإللتهاب التنفسي الحاد (  مرساألكتر خطورة مثل متالزمة الرس  وس  مستجد  )سارس(. وُيعتتر فتر أحدث فتر
ي مكتشف. عىل الرغم من أن األشخاص المصابير  قد يعانون من أمراض تنفسية خفيفة إل متوسطة، فإن كبار السن واألشخاص الذين يعانون   من  تاجر

 .iمشاكل طبية كامنة هم أكتر عرضة لإلصابة بمرض خطتر 
 

ة وس كورونا المستجد   باإلضافة إل العواقب الصحية الجسدية المرتبطة مبارس  وس كورونا المستجد ، تظهر نتائج صحية سلبية أخرى غتر  بفتر مثل   فتر
ا   ،مشاكل الصحة العقلية

ً
ة عىل زيادة حوادث   ،والجنسية واإلنجابية. وبشكل أكتر تحديد ي تنفذها معظم الدول لها آثار كبتر

فإن تدابتر العزل واإلغالق الت 
ي العنف الجنسي 

وس ما يىلي . تشمل االست  والجنسان  ي تنفذها الحكومات الحتواء الفتر
 :iiاتيجيات الت 

 
o " 

 
،وعزل المصابير     ،وتحديد الحاالت  ،ز الحكومات الجهود عىل الكشف المبكر االحتواء" حيث ترك

ً
بينما تستمر الحياة العامة مع الحد    أصال

 األدن  من القيود. 
o وس  "ا " حيث تهدف الحكومات إل إبطاء انتشار الفتر ئ    نتيجةالخدمات الصحية الوطنية  لتفادي إنهاك  لتأختر ي عدد ارتفاع مفاجر

 المرض    ف 
اتيجية ا  ا يفوق قدرته  بما  ، وإغالق األماكن العامة، وتقييد التجمعات    لتباعد عىل االستجابة. وتشمل التدابتر المصاحبة لهذه االست  االجتماعي

 ة. الضخم
o  ي "التخفيف" الح

اتيجية مصحوبة  تكون أو اإلغالق أو الحجر الصحي أو تقييد حرية الحركة لجميع السكان. بشكل عام،  جر يعت  هذه االست 
 بآليات تضمن مستويات عالية من إنفاذ القانون. 

 

 فيروس كورونا المستجد والعنف الجنسي والجنساني
o  ايد من إساءة معاملة النساء والفتيات واستغاللهن   ظهرتوكما أكما ذكر صندوق األمم المتحدة للسكان األوبئة السابقة، هناك خطر مت  

فيهمحيث يضطررن إل 
ّ
ي عزلة مع معن

ي األشكال المختلفة للعنف الجنسي  وقد شهدت. العيش ف 
يك  - والجنسان  ي ذلك عنف الرس 

بما ف 
ي األرسة.  -الحميم 

ايدة ف  ا بسبب التوترات المت  
ً
 تصاعد

ي عىل النساء؟   تداعياتما هي اآلثار وال
الفورية وطويلة األجل للعنف الجنسي والجنسان   

 
 .شكل إصابة وعجز عىلاآلثار الصحية الجسدية  
ية  ،رغوب فيهواإلنجابية مثل الحمل غتر الممشاكل الصحة الجنسية     وس نقص المناعة البرس  ي ذلك فتر

، بما ف 
ً
 .والعدوى المنقولة جنسيا

 .االكتئاب واضطرابات ما بعد الصدمة واالنتحارو اآلثار النفسية   
ي  عىلاألثر االقتصادي   

 .شكل فقدان الوظائف والتكاليف القانونية عىل النظام القضانئ
 .من المجتمع واألرسةوصمة العار والنبذ   
 الموت.   

 



 
o  ي

ا بالفعل، قد تؤدي عمليات اإلغالق إل تفاقم نقص اإلبالغ عن الحاالت سياقات،بعض ال ف 
ً
حيث  ،حيث يكون جمع البيانات ضعيف

نت.   سيكون لدى بعض األفراد وصول محدود إل الهواتف أو اإلنت 
o ،ي خالل هذا الوباء

ا للعنف الجنسي والجنسان 
ً
اليونيسف مؤخًرا أن مئات   منظمة األطفال. أكدتمثل  قد يتعرض األفراد اآلخرون أيض

ي ذلك سوء المعاملة
ايدة عىل سالمتهم ورفاههم، بما ف  ي جميع أنحاء العالم سيواجهون عىل األرجح تهديدات مت  

 ،الماليير  من األطفال ف 
ي القطاع غتر . لقد تأثرت اiiiوالزواج المبكر  ،واالنفصال عن مقدمي الرعاية ،واإلقصاء االجتماعي  ، واالستغالل

ي تعمل عادة ف 
ة، الت  ألرس الفقتر

، بشكل غتر متناسب باألزمة االقتصادية بسبب   وس كورونا المستجد لستجابة  اال الرسمي اتيجية    ،. وبالتالي فتر تأقلم يصبح الزواج المبكر است 
ي كبتر   تشهد زيادةسلبية  تكّيف/ 

ي الجنسو العنف الجنسي خالل األزمات االقتصادية. وبالمثل، زادت أشكال أخرى من  ة ف 
، مثل االعتداء ان 

  ، ي  واالستغالل الجنسيير 
اليون، عىل سبيل المثال، ف  ي ستر

ا. خالل فاشية اإليبوال ف 
ً
خالل الفاشيات السابقة حيث تم تقييد حرية التنقل أيض

ي صفوفزادت حاالت الحمل 
 .ivالمراهقات بأكتر من الضعف خالل الفاشية  ف 

o  ا من العنف  و الجنس والمتحول و الهوية الجنسانية وثنائي و الميل الجنسي ومغاير  و المثليات ومزدوجالمثليون و يواجه
ً
ايد ن جنسًيا خطًرا مت  

ي الجنسي 
د والجنسان  وغتر ذلك   ،والقيود المفروضة عىل الوصول إل الرعاية الصحية ،والعمالة غتر اآلمنة،  . وهذا ناتج عن زيادة خطر الترس 

. من أوجه عدم المساو   اة المرتبطة بالوصم والتميتر 
o   ،نت ي أن المزيد من الناس يستخدمون التكنولوجيا والشبكات االجتماعية. من خالل قضاء المزيد من الوقت عىل اإلنت 

  قد يكون اإلغالق يعت 
ي الجنس و والمثليير  النساء والفتيات  ي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائتر أكتر عرضة  والمتحولير  جنسًيا المثليات ومزدوجر

،للتحرش اإل ي
اض  ونية  فت  ي   ،الرضائيةوالمواد اإلباحية غتر    ،والتشهتر   ،والمطاردة اإللكت 

ون  يد اإللكت  ونية. تظهر   ،وانتحال التر والقرصنة اإللكت 

ي أجريت قبل هذا الوباء أن النساء والفتيات أكتر عرضة 
الل التحرش الجنسي والمطاردة عتر من خ  لالستهداف vviمن الرجالالدراسات الت 

نت.   اإلنت 
o ي  قد  مليات اإلغالق  ع

ي أو    إنقطاعتعت 
ي هياكل الرعاية الصحية   تراجعالخدمات الطبية والدعم للناجير  من العنف الجنسي والجنسان 

أولوياته ف 
ي تركز عىل إدارة حاالت  المثقلة باألعباء نتيجة لألنظمة الصحية

وس كورونا المستجد الت   من ذلك فتر
ً
ي viiبدال

ت الصير   . ف  الواقع، نرس 
ي مرحلة مبكرة 

اتيجيات المعتمدة لمعالجة انتشار و وإسبانيا والواليات المتحدة مؤخًرا مقاالت وتقارير تقدم أدلة ف  وس  تظهر أن االست  فتر
ي بعض الحاالت إل تفاقم  كورونا المستجد 

 .viiiالعنف ضد النساء والفتيات أدت ف 
o   ي أن العديد من النساء والفتيات سيواجهن حاالت

ي تعت 
عمليات اإلغالق وعدم تحديد أولويات خدمات االستجابة للعنف الجنسي والجنسان 

ي توفر  رغوب فيها حمل غتر م
ي المقابل، قد يؤدي تقييد الوصول إل مرافق رعاية اإلجهاض أو الصيدليات الت 

وبروستول إذا تم تمديد . ف  المتر 
 . ي
، إل عمليات إجهاض غتر آمنة وزيادة معدل الوفيات بير  الناجير  من العنف الجنسي والجنسان  ات الحجر الصحي  فت 

o  ية والوقاية من وس نقص المناعة البرس  ي الوصول إل الوقاية من فتر
ا ف 

ً
ي صعوبات أيض

قد يواجه الناجون من العنف الجنسي والجنسان 
ي الوقت المناسب إل تعريض صحتهم وحياتهم للخطر.  غيابالمنقولة جنسًيا. يمكن أن يؤدي  العدوى

 العالج ف 
o  ،ي غتر قادرين عىل المغادرة أو تنفيذ خطة الو الناج ُيصبحبسبب القيود المفروضة عىل الحركة

 سالمةن من العنف الجنسي والجنسان 
كهم وحدهم مع الجناة حيث يواجهون العنف المستمر.  الخاصة بهم أو التواصل للحصول عىل المساعدة. وهذا   يت 

 
 

رة : أمثلة من الدول المتض  ي
وس كورونا المستجد والعنف الجنسي والجنسان   فير

 
o  ي

يك الحميم تضاعف تقريًبا منذ أن تم  الصير  ف  ي أن عنف الرس  لي من مقاطعة هونر
، أفادت منظمة غتر ربحية مناهضة للعنف المت  

ي مقاطعة جيانىلي 
طة ف  ا أن مركز الرس 

ً
اير شهد إغالق المدن. وبالمثل، ذكرت المنظمة أيض ي فتر

ي البالغات 2020ف 
  ة ثالثبلغت  زيادة ف 

اير  ي فتر
ا لمؤسسها، كانت 2019 أضعاف البالغات ف 

ً
وس كورونا المستجد ٪ من هذه الحاالت مرتبطة ب 90. وفق ذكر الخوف  تم . و فتر
ات  والقلق والصعوبات االقتصادية خالل ي حاالت العنف الجنسي  ixالحجر الصحي عند اإلبالغ عن الحاالت   تمديد فت 

. لمعالجة الزيادة ف 

ي الجنسو 
والمنظمات مجموعة من اإلجراءات باستخدام وسائل التواصل االجتماعي لرفع مستوى الوعي  ، أطلق الناجون والناشطون ان 

 . يك الحميمونرس  كتيّ  ،تضمنت بعض اإلجراءات إنشاء شبكات ودعم الناجير  نت حول عنف الرس  وهاشتاغ  ، بات عتر اإلنت 
#AntiDomesticViolenceDuringEpidemic  منصة  عىلمرة  3000الذي تمت مناقشته أكتر منxSina Weibo . 

o  ي بعد زيادة حاالت العنف الجنسي
ي  والجنسان 

ي الصير  والمخاوف المماثلة ف 
ي إيطالياف 

خطة وطنية   إسبانيا، أطلقت وزارة المساواة ف 
ف  ي اعتمدتها الحكومة الوطنية. تعت 

اتيجية التخفيف الت  ي عىل النوع االجتماعي بسبب است 
ف بالمخاطر المتسارعة للعنف المبت  تعت 

ي الح
ي عند طلب المساعدة ف 

ي يواجهها الناجون من العنف الجنسي والجنسان 
الخدمات    الخطة  فوبالتالي تكيّ   جر،الخطة بالصعوبات الت 

ي ظل الظروف الحالية. وتشمل الخدمات، من بير  تدابتر أخرى، مراكز الطوارئ الستقبال الضحايا  لمنع وم 
عالجة وتقليل هذه المخاطر ف 

، وخط ساخن للمعلومات، وخط للطوارئ إلرسال رسائل تنبيه مع تحديد الموقع اآل قامة تأمير  اإلالمعرضير  للخطر، و  منة للناجير 
ي ستستقبلها 

ي الت 
اتيجية أخرى تتضمن نظام رسائل الدردشة الفورية لالحتواء والمساعدة كما تم إعتماد .  زة األمنيةاألجهالجغراف  است 

ي سيتم تفعيلها
 .xiالنفسية الت 

o ي إسبانيا، مثل  سإ
ي مناطق Mask-19"  19-ماسكتقطبت مبادرات أخرى من الحكومات المحلية ف 

ي وسيتم تكرارها ف 
"، االهتمام الوطت 

ي الجنسو مختلفة من البلد. يمكن للناجير  من العنف الجنسي 
-Maskأو النساء المعرضات للخطر الذهاب إل الصيدلية وطلب " ان 

ي الصيدلية 19
 .xiiخدمات الحماية  فعيليتم تف"؛ بهذا يرسلون تنبيًها إل موظف 

o  ي
ايد من المكالمات. يستخدم المعتدون إجراءات  الواليات المتحدةف  ا عن عدد مت  

ً
لي أيض

ي للعنف المت  
، أبلغ الخط الساخن الوطت 

وس كورونا المستجد  كائهم عن العائلة واألصدقاء. عالوة عىل ذلك، يستخدم المعتدون  جائحة فتر وس كورونا المستجد  لعزل رس  فتر



 
كائهم. تشمل التهديدات حجب لدىإلثارة الخوف  ي الشارع حت   رس 

الموارد المالية أو المساعدة الطبية، وتهديد ضحاياهم برميهم ف 
ل. أعربت نساء أخريات اتصلن بالخط الساخن عن عدم طلب الرعاية الطبية بعد تعرضهن لإليذاء   ،يمرضوا  أو حبسهم إذا غادروا المت  

وس كورونا المستجد من اإلصابة  xiii xivالجسدي بسبب مخاوف   . بفتر
o  ي

ي الهند ف 
ي العنف الجنسي  23، حيث تم اإلعالن عن اإلغالق ف 

ي مارس، تظهر بالفعل زيادة ف 
 23. عىل سبيل المثال، بير  والجنسان 

. يمكن أن عشكوى  257وحدها  شؤون المرأةأبريل، تلقت اللجنة الوطنية ل 1مارس و  ي
ون  يد اإللكت  ن جرائم ضد النساء عتر رسائل التر

نت الترتفع هذه   لم يتم تجميعها بعد. والجدير  اللجنة الوطنية لشؤون المرأة  إل    واردةاألرقام أكتر ألن بيانات الشكاوى غتر المتصلة باإلنت 
ة    تتلقاللجنة الوطنية لشؤون المرأة  بالذكر أن   ي الفت 

ا لرئيس  116مارس    8مارس و    2بير   الممتدة  ف 
ً
اللجنة الوطنية لشؤون   ةشكوى. وفق

ي هذه المرحلة مقارنة بالشكاوى المقدمة إل اللجنة بير  ، ر المرأة
لي ف 

مارس.  8مارس و  2يخا شارما، تضاعفت حاالت العنف المت  
ة اإلغالق، تلق لي  69اللجنة الوطنية لشؤون المرأة  توخالل فت 

 .xvشكوى تتعلق بالعنف المت  
 

 

 توصيات
ي تكييف   جمعياتتؤدي ال

ي االتحاد الدولي لتنظيم األرسة دوًرا حاسًما من خالل تكييف خدماتها وتقديمها، ودعم السلطات الصحية ف 
األعضاء ف 

اف بالعالقة بير   ،خدماتها  ي  والدعوة إل االعت 
وس كورونا والعنف الجنسي والجنسان  ي االتحاد الدولي   جمعيات. يجب أن تتبع استجابة الفتر

األعضاء ف 
ي جميع الحاالت، نهجا متعدد الجوانب ونهجا مستجيبا لتنظي

كتر  عىل  وبالنظر إل. للنوع اإلجتماعي م األرسة، ف 
أن االستجابات ستكون سياقية، مع الت 

ة،النساء والفتيات واألفراد الذين  . يجب أن الجائحة األعضاء تطوير خطة عمل أثناء  الجمعيات يجب عىل  يعانون من هشاشة كبتر ي
وعملية التعاف 

: رشيقةتكون هذه الخطة مؤقتة ومرنة و   ، وتشمل ما يىلي
 

 تقديم الخدمات الصحية
  ُي ،  أكتر من أي وقت مض 

 
 خصوصيةاألعضاء الحفاظ عىل سالمة و  الجمعياتز عىل الناجير  أمًرا حيوًيا. يجب عىل عد النهج الذي يرك

، خاصة   ي  الناجير 
ي استخدام خدمات العنف الجنسي  ف 

ة من العزلة واإلغالق مع األخذ بعير  االعتبار أنه قد ال يكون من اآلمن االستمرار ف  خالل هذه الفت 
،الجنس و  ي

ي قريًبا أو  ان 
ي  بمقدورهحيث قد يكون الجان 

ونية الت  ي حاالت يمكن استخدامها الوصول إل األجهزة اإللكت 
ي الجنسو العنف الجنسي   ف 

ي ان 
. ينبغ 

. من المهم أن يختار الناجون  الحالة؛ االستمرار بطريقة آمنة ورسية أو تعليق حالتهمتزويد الناجير  بخيارات حول كيفية مواصلة خدماتهم مثل تعليق 

ي الخيار )الخيارات( الذي
. يمكن للجمعيات يناسب احتياجاته  من العنف الجنسي والجنسان  م بشكل أفضل ألنهم يعرفون ما هو األفضل لوضعهم الحالي

ي المزيد من الدعم. 
ي أنه بمجرد استئناف الخدمات، فإنهم مرحب بهم دائًما لتلف 

 إبالغ الناجير  من العنف الجنسي والجنسان 

 ،ي ضوء ما تقدم
اتيجية  تكييف نماذج تقديم الخدمات وخدمات الدعم المتخصصة للناجير  من ال ف  ا الست 

ً
ي وفق

عنف الجنسي والجنسان 
 
 
. يجب أن تستجيب عمليات التكيف لقدرات العزل الحكومية واستخدام نهج يرك كاء اآلخرين  الجمعيات األعضاءز عىل الناجير    - وأن تتشاور مع الرس 

 قدر اإلمكان، مع تجنب ازدواجية الجهود. 
o  مقدمي الخدمات الصحية الذين يعملون تحإل بالنسبة ،" ي المقام إتخاذ الت عنوان "االحتواء" و "التأختر

اضية ف  خطوات إلجراء إدارة افت 
ي حالة فشل ذلك، 

وتوكول اإلستمرار األول، وف  ام الصارم بتر  لوجه، مع االلت  
ً
ي إدارة الحالة وجها

لوقاية من العدوى  منظمة الصحة العالمية ل ف 
 . ومكافحتها 

o  إل مبالنسبة ،" ي عن  إبالغقدمي الخدمات الصحية الذين يعملون تحت عنوان "االحتواء" و "التأختر
الناجير  من العنف الجنسي والجنسان 

ّ كيفية استمرار تقديم الخدمات  ي حال تغتر
اتيجية الحكومة وتقييد حرية الحركة.  ف   است 

o  ي تقديم الخدمات الصحية باستخدام التكنولوجيا   اإلستمرار مقدمي الخدمات الصحية الذين يعملون تحت اإلغالق الكامل، إل بالنسبة
 
ف

ا، إذا كانت متوفرة، وآمنة لالستخدام  ،راكز االتصالم ،)الرسائل النصية
ً
(من قبل الأو أنظمة الويب / التطبيقات األكتر تعقيد  . xviناجير 

  كتر  عىل دعم الخط األول )نموذج الذي  LIVESتعزيز قدرة مقدمي الخدمات الصحية عىل تقديم وتوثيق إدارة الحاالت عن بعد، مع الت 
 أوصت به منظمة الصحة العالمية(: 

 
 . إصدار األحكام  نوبدو  إستمع عن كثب إل المرأة بتعاطف اإلستماع 

 –وهواجسها المختلفة واإلستجابة لها  المرأة إحتياجاتتقييم  اإلحتياجات والهواجس عن  التقضي 
، رعاية األطفال(

ً
 العاطفية، الجسدية، اإلجتماعية والعملية )مثال

الم.  لمرأةأظهر ل التحقق 
ُ
د لها بأنها ال ت

 
 بأنك تفهمها وتصدقها. أك

ي حال تكرار العنف.  تعزيز السالمة
 ناقش خطة لحمايتها من المزيد من األذى ف 

من خالل مساعدتها بواسطة المعلومات، والخدمات  المرأة إدعم الدعم
 .  والدعم اإلجتماعي

 
 

  



 
  ي اعتبارك إمكانية توفتر مواد تحديد اآلليات لتوفتر الوصول إل ال

 إضافية  مواد ذات الصلة. عىل سبيل المثال، ضع ف 
ً
)مثل حبوب   مسبقا

ل، واد منع الحمل(، أو توصيل الم ي الذكري أو وسائل منع الحمل األخرى، واستخدام أنظمة الطارئةمثل وسائل منع الحمل   إل المت  
، والواف 

 المجتمع للتوزي    ع، من بير  أمور أخرى. يجب اتباع التوصيات المتعلقة بالمسافة أثناء تسليم اإلمدادات. 

 ي  شكل ناشطالتواصل ب
، والمنظمات حول التقاطعات بير  العنف  ، مع النساء والفتيات، والناجير  من العنف الجنسي والجنسان  والناشطير 

ي و 
و س كورونا المستجد الجنسي والجنسان  ي تقديم الخدمة.  فتر

ات محتملة ف  ات أو تغيتر  أي تغيتر

  ي  حسن ستر تحديث أدلة اإلحالة الخاصة بك عن طريق التحقق من
ات ف  خدمات اإلحالة وتحت أي ظروف )عىل سبيل المثال التغيتر

 العمل(. ساعات 

 والمنظمات المهتمة بالخدمات  استخد إ ، ، والناشطير  ي
م القنوات المعروفة إلبالغ النساء والفتيات، والناجير  من العنف الجنسي والجنسان 

ي ت
وس كورونا المستجد حالًيا، عىل الرغم من  مسفيدين والمستفيداتقبل الست الت  . الشبكات االجتماعية والرسائل النصية، عىل سبيل فتر

 . ثال، يمكن أن تزيد من وصول الرسائلالم

  الجنسو بالتعاون مع المنظمات األخرى، إنشاء أو تعزيز آليات للناجير  لإلبالغ عن العنف الجنسي، ي
. يساهم  ان  ي

ان  ي ذلك العنف السيتر
بما ف 

 من اإلبالغ عن كونها ناجية من ا اليشفرةاستخدام كلمات 
ً
ي إعداد التقارير )عىل سبيل المثال، بدال

ي الجنسو لعنف الجنسي ف 
يساهم  ،ان 

ي ياستخدام كلمات ال
. ضمان شفرة "قناع أحمر" أثناء مكالمة أو زيارة إل الصيدلية( ف   سالمة الناجير 

 من ال " ي
ي مرحلة "التعاف 

ايد ف  ي والحمل غتر المجائحةاالستعداد لمواجهة الطلب المت  
رغوب . بالنظر إل العالقة بير  العنف الجنسي والجنسان 

، عىل سبيل المثال، قد تطلب المزيد من النساء الوصول الفوري إل خدمات اإلجهاض اآلمن أو رعاية ما قبل الوالدة. قد يحتاج بعض  فيه
ا إل المشورة واالختبار ل مستفيدينال

ً
ية. المراض أل أيض وس نقص المناعة البرس  ي ذلك فتر

 منقولة جنسًيا، بما ف 
 

 تمكير  خدمات الصحة العامة 

  ي الذين    توفتر
التدريب عن بعد لمقدمي الخدمات الصحية العامة حول كيفية تقديم دعم الخط األول للناجير  من العنف الجنسي والجنسان 

 المرافق الحكومية.  رتادوني

  ي لتأمير  مع سلطات الصحة العامة التنسيق
إل خدمات العنف الجنسي  الجمعيات النقل المؤقت لمقدمي الخدمات الصحية العاملير  ف 

ي 
ي المرافق الحكومية.   والجنسان 

ها من خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية ف     وغتر
 
وس  إعادة توزي    ع مقدمي الخدمات الصحية العامة لمواجهة    ر: تذك فتر

ي زيد من حاجة مقدمي الخدمات اآل ت كورونا المستجد 
 الرعاية الجنسية واإلنجابية(.  أجنحةخرين لملء وظائفهم العادية )عىل سبيل المثال ، ف 

 
 المنارصة وكسب التأييد وخلق الوعي 

 اتيجية ي وإدارة الحاالت. قائمة للمنارصة وكسب التأييد  تكييف أي إست 
كتر  تتعلق بالوقاية من العنف الجنسي والجنسان  عىل الدفاع عن  الت 

ي تربط    ،واآلليات  ،واإلجراءات  ،السياسات
انية الت  وس كورونا ومخصصات المتر  ي   المستجد   فتر

.   جائحةأثناء ال   والعنف الجنسي والجنسان  ي
 ومرحلة التعاف 

 ي جميع مبادرات  يتمحور حولإدراج نهج  من أجل منارصةال
وس كورونا الناجير  ف  ي المستجد فتر

 والعنف الجنسي والجنسان 
ّ
ي تنف

ذها  الت 
 السلطات المحلية. 

  
 
ي ترك

ز عىل التعبئة والتنسيق مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة للجمع بير  الموارد والقدرات. يمكن للعمل مع المنظمات الت 
اتيجية  من االستجابة اإلنسانية أن يزيد   إل أقض حد. المنارصة وكسب التأييد تأثتر است 

  ي كل من المناطق الماإلستمرار
ي ف 
ي العمل لضمان استمرارية اإلدارة الرسيرية للناجير  من العنف الجنسي والجنسان 

رةف  وس كورونا   تض  بفتر
رةوالمناطق غتر ا المستجد  ي المناطق الملمتض 

رة. ف  وس كورونا المستجد  تض  ي مجال الرعاية الصحية   حيث بفتر
تم استدعاء معظم العاملير  ف 

وس،   الحكومية النظمات غتر المنارصة مع الملالستجابة للفتر
ّ
 الفجوة.  متخصصة لسد

 ي الجنسو إدراج خدمات العنف الجنسي  المنارصة من أجل
تحت "الخدمات األساسية" من أجل ضمان عدم تعطيل هذه الخدمات أو عدم  ان 

وس كورونا المستجد ستجابة  اال بسبب    ها تمويل  خفضأولويتها أو    تخفيض ئ النساء    ،الخطوط الساخنة  حسن ستر . بعبارة أخرى، ضمان  لفتر ومالجر
ي العنف الجنسي   ،وآليات اإلحالة ،الناجيات

ي والجنساوالخدمات المتخصصة ف 
ي جميع الظروف،   ن 

 . سالمة الناجياتوإعطاء األولوية لف 

 ي   العمل  توثيق
وس كورونا والعنف الجنسي والجنسان  ي وتخزينها بأمان( لتحسير  االستجابة المستقبلية   حول فتر

)ضمان جمع البيانات بشكل أخالف 
 . ي
 لألوبئة من منظور جنسان 

 مجتمعية / المحليةدعم عمل المنظمات ال 
 
م العديد من هذه المجموعات حمالت عىل وسائل التواصل االجتماعي لتعزيز الرسائل اإليجابية . تنظ

. ونرس  آليات الدعم للناجير  من  ي
 .والهاشتاغاتهذه المبادرات ونرس  رسائلها وضع خارطة بالعنف الجنسي والجنسان 
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ُ
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